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VelowUp
Verticaal fietsenrek

De VelowUp is een ruimtebesparend fietsparkeersysteem voor verticaal fietsparkeren. 
Met behulp van de gasveer kunnen fietsen gemakkelijk aan de muur worden opgehangen 
voor zowel kinderen als volwassenen. 

• Ruimtebesparend 
• Zeer onderhoudsarm
• Voorkomt een slag in het wiel
• Geschikt voor bijna alle type fietsen
• Stallen zonder enige krachtinspanning

EIGENSCHAPPEN

VERSIES
• Enkelzijdig
• Dubbelzijdig

BESCHIKBARE KLEUREN
De VelowUp is standaard in elektrolytisch verzinkt staal, maar kan in 
iedere standaard RAL kleur worden geleverd.

De VelowUp is voorzien van het keurmerk FietsParKeur. Dit betekent dat het rek voldoet aan de 
eisen die stichting FietsParKeur stelt om de kwaliteit van de fietsenrekken te waarborgen.
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• Minimaal benodigde hoogte is 1,95m
• Hoogteverschil van 25 cm bij hoog/laag verhouding
• De minimaal benodigde hoogte voor de ”lage” VelowUp’s is 1,95m, voor de ”hoge”  

VelowUp’s is een hoogte van 2,2m benodigd.
• Hart-op-hart afstand van minimaal 35 cm (breder mogelijk)
• Een minimale hart-op-hart afstand van 60 cm bij VelowUp's op gelijke hoogte

MONTAGE VAN DE VELOWUP

BEVESTIGINGSMOGELIJKHEDEN

Bij wandmontage kan er gebruik worden gemaakt van hoogwaardige aluminium 
profielen. Middels de aluminium profielen kan de onderlinge afstand tussen de 
VelowUp’s te allen tijde heel simpel, zonder boren, worden aangepast.

Wandmontage

Indien de muur onvoldoende draagkracht heeft (bijv. een gipswand) dan worden 
de aluminium profielen voorzien van staanders met vloerschoren. De afstand 
tussen de VelowUp’s kan te allen tijde snel en efficiënt worden aangepast.

Rekmontage
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WANDMONTAGE
Hieronder zijn VelowUp's weergegeven welke direct aan de muur zijn bevestigd. 

Product

VelowUp
Wandmontage

Versie Aantal fietsplaatsen

6Enkelzijdig
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Product

VelowUp
Rekmontage

Versie Aantal fietsplaatsen

6Enkelzijdig

REKMONTAGE
Hieronder zijn VelowUp's weergegeven welke aan een rek met vloerschoren zijn bevestigd. 



VelowUp
Rekmontage



VelowUp
Wandmontage   


